
 
 
 
 
 
 
 
Chúng tôi đang bàn về việc thực thi quyền bính của cha mẹ 
trong gia đình. Quyền bính của cha mẹ không chỉ giới hạn 
vào quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Thực thi quyền bính 
thiết yếu là phục vụ: nhưng phục vụ đích thực thì không bao 
giờ có giới hạn do đó một sự thực thi quyền bính đích thực 
không chỉ giới hạn của trong khuôn khổ của gia đình mà 
cần có được trải dài cho đến những người bên ngoài gia 
đình.  
 
Kinh nghiệm cho thấy một nền giáo dục gia đình dù có 
nghiêm minh đến đâu cũng sẽ dẫn đến thất bại nếu chỉ đóng 
khung trong gia đình. Một sự trưởng thành đích thực đòi hỏi 
phải có những quan hệ hài hòa với mọi người bên ngoài gia 
đình, như vậy quan hệ tốt với những người xung quanh là 
một trong những điều kiện 
thiết yếu để thực thi quyền 
bính trong gia đình, đây là đề 
tài chúng tôi xin được chia sẻ 
trong câu chuyện gia đình tuần 
này. 
 
Giữa hai người bạn người ta 
cũng có thể nói đến một thứ 
quyền bính nào đó: Tôi có một 
quyền hạn hay uy tín nào đó 
đối với bạn bè của tôi, bởi vì 
tôi là một người bạn, chúng ta 
cảm thấy được bạn bè thông 
cảm nhưng đồng thời chúng ta 
cũng phải đáp ứng lại một số 
chờ đợi mà sự cảm thông đòi hỏi. Trong một tình bạn đích 
thực chúng ta hành chữ phù hợp với những gì bạn hữu của 
chúng ta chờ đợi. 
 
Người Tây phương thường nói: “bạn tốt thì vấn đề tiền bạc 
lại càng phải sòng phẳng rõ ràng hơn”,  nói chung tình bạn 
càng cao đẹp thì càng phải tôn trọng nhau hơn vì là bạn hữu 
người ta lại phải càng lịch sự và đúng giờ, vì là bạn hữu 
người ta lại càng phải quảng đại hơn mới chính là một tình 
bạn mà cha mẹ phải cần thắt chặt với những người xung 
quanh. Quan hệ giữa họ và những người xung quanh sẽ tạo 
uy tín cho họ trong việc thực thi quyền bính đối với con cái, 
uy tín của họ đối với những người xung quanh cũng làm gia 
tăng uy tín của họ đối với con cái, không những con cái 
hãnh diện vì cách sống của cha mẹ đối với những người 
xung quanh mà còn học hỏi được từ cách sống ấy.  
 
Trong cái nhìn đức tin cái mối quan hệ của những người 
xung quanh mang một ý nghĩa đặc biệt. Người tín hữu Kitô 
xây dựng những quan hệ tốt với những người xung quanh 
không chỉ vì muốn được yên tâm để giáo dục con cái hoặc 
để tránh những ảnh hưởng xấu cho con cái mà bởi vì họ có 
sứ mệnh phải gieo rắc sự bình an và niềm vui bất cứ nơi nào  
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họ có mặt mang lại an vui và hòa khí cho mọi người xung 
quanh đó chính là ý nghĩa của phục vụ và công tác tông đồ 
của người tín hữu Kitô.  
 
Công tác tông đồ của Kitô giáo không phải là một chương 
trình chính trị hay văn hóa nó chỉ có mục đích đơn giản là 
khơi dậy và khát vọng sống yêu thương nơi người khác, một 
công tác tông đồ như thế, dĩ nhiên mang lại lợi ích thiêng 
liêng cho mọi người. Giữa người với người sẽ có nhiều cảm 
thông hơn, giữa người với người sẽ có sự tôn trọng hổ 
tương nhiều hơn.  
 
Môt bầu khí như thế làm sao không có ảnh hưởng tích cực 
trên việc giáo dục con cái. Đối với các bậc cha mẹ công 

giáo, cho dẫu phải dành ưu tiên và 
quan tâm cho con cái, họ không được 
quên rằng, họ còn có một nghĩa vụ rất 
nghiêm trọng là phải sống thánh thiện, 
gương mẫu cho những người xung 
quanh.  
 
Ý thức như thế về bổn phận của người 
tín hữu Kitô họ sẽ thấy được tầm quan 
trọng của việc xây dựng quan hệ tốt với 
những người xung quanh. Chính con 
cái họ là những người đầu tiên hưởng 
được lợi ích của các mối quan hệ tốt 
đó. Chính qua những mối quan hệ tốt 
của cha mẹ với những người xung 
quanh mà con cái thấy được sự cần 

thiết của tình bạn trong cuộc sống con người. Những giá trị 
như sự cảm thông chia sẻ tình liên đới và nhất là sự phục vụ 
vô vị lợi chỉ có thể được tỏ hiện trong tình bạn mà thôi. 
 
Nhiều cha mẹ vì ích kỷ hay mù quáng dành tất cả thời giờ 
công việc cho con cái đến độ chối bỏ hay cắt đứt mọi quan 
hệ với những người xung quanh, những đứa con được giáo 
dục như thế có thể sẽ thành công trong việc học hành, 
nhưng cũng có thể trở thành những con người thiếu của 
mình không phát triển được trong những chiều kích quan 
trọng trong nhân cách là sự quan hệ với người khác. 
 
Cha mẹ công giáo có một động lực rất lớn để xây dựng 
quan hệ tốt với những người xung quanh họ biết rằng Thiên 
Chúa kêu gọi họ xuyên qua mọi sinh hoạt của đời sống 
xuyên qua niềm vui nổi khổ của những người họ đang chia 
sẻ cuộc sống, qua những gặp gỡ với tất cả những ai cách 
này hay cách khác góp phần vào việc xây dựng cuộc sống 
gia đình của họ.  
 
Muốn hay không trong tình liên đới tất cả mọi người đều 
cách này hay cách khác can dự vào đời sống gia đình của 
người khác. Do đó một cuộc sống gia đình phong phú và 

  Đời Sống Gia Đình – Bạn Thân  
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một nền giáo dục gia đình đích thực không thể chối bỏ các 
quan hệ với những người xung quanh, dĩ nhiên không ai bị 
bắt buộc phải làm bạn thân với tất cả mọi người. Người ta 
có thể chia sẻ thân tình và trọn vẹn với người này mà không 
với người kia, tuy nhiên đối với người tín hữu Kitô không vì 
chọn bạn mà được phép khước từ hay loại trừ một số 
người.. 
 
Sự phục vụ đích thực luôn mang tính cách vô vị lợi nghĩa là 
không dừng lại ở bất cứ biên giới nào. Một gia đình công 
giáo đích thực có thể sinh hoạt trong một nhóm nhỏ gồm 
những gia đình cùng chia sẻ một lý tưởng nhưng đồng thời 
cũng hướng mở đến tất cả mọi gia đình khác. Trong cả hai 
trường hợp họ cần phải cư xử vì tình yêu đối với Chúa và 
đối với tha nhân, ngoài bước quan hệ với những người xung 
quanh công việc hằng ngày của cha mẹ cũng là yếu tố góp 
phần tạo uy tín cho họ trong việc thực thi quyền bính. Ở đây 
cha mẹ cũng cần thấy rõ ý nghĩa, giá trị và lao động trong 
ánh sáng mặc khải.  
 
Lao động dù âm thầm đến đâu cũng là một cộng tác vào 
công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa và góp phần vào việc 
thăng tiến bản thân và tha nhân, được nên người hơn.. đó là 
ý nghĩa thiết yếu của lao động cùng với hy sinh của họ, 
công việc của cha mẹ làm cho họ được sung mãn và trưởng 
thành hơn. Như vậy, không những họ mưu cầu cho cuộc 
sống bản thân và con cái họ, mà còn trở thành mẫu mực cho 
con cái, một cuộc sống hy sinh luôn tạo uy tín cho cha mẹ 
khi thực thi quyền bính.  
 
Nếu công việc của cha mẹ đặt họ vào quan hệ với người 
khác một công việc như thế lại càng đòi hỏi họ phải thực thi 
nhân đức hơn. Trên hết là sự công bình rồi kế đó là sự thanh 
liêm lòng quảng đại tình liên đới và bao nhiêu đức tính nhân 
bản và Kitô khác. Cha mẹ gian dối trong lúc buôn bán ư? 
Họ sẽ không còn uy tín để dạy dỗ con cái họ nữa, cha mẹ 
đối xử bất công và tệ bạc với những người làm công cho 
mình ư? Họ sẽ không thể truyền đạt cho con cái những giá 
trị như công bình và bác ái nữa. Cha mẹ khước từ mọi cộng 
tác vào sinh hoạt chung của cộng đồng ư? Họ đang khuyến 
khích con cái họ sống ích kỷ vậy!  
 
Quyền bính của cha mẹ thiết yếu là một sự phục vụ mà 
phục vụ đích thực luôn mang tính cách vô vị lợi cho nên cha 
mẹ chỉ có thể thực thi quyền bính của mình bằng sự phục vụ 
vô vị lợi mà thôi. 
 
 
 
 
 
 
Có một người quyết tâm làm giàu, anh ta bán hàng rong. 
Người ta bán 100 cây cà rem, anh bán 150 cây, người ta bán 
100 ổ bánh mì, anh bán 150 ổ, nghĩa là anh phải bán nhiều 
hơn, lợi nhuận phải nhiều hơn. Tiền phải nhiều nhiều. Năm 
đó, là người đầu tiên trong xóm xây nhà gạch, mái lợp tôn, 
anh rất tự hào về điều này. Cuối năm, nhìn sang hàng xóm, 
giật mình, người ta cũng xây nhà mới, cũng lợp tôn. Sau 
này anh mới biết: Chúng ta là anh em có cùng một Cha trên 

trời, Ngài yêu thương và ban cho chúng ta mọi điều chúng 
ta cần. Nhiều năm sau, anh bây giờ đã là một cụ già 85 tuổi, 
khoẻ khoắn, vui vẻ. Cụ ngồi chia sẻ với chúng tôi: Điều ông 
muốn nói với các cháu là phải hết lòng tin tưởng vào Thiên 
Chúa, xin Ngài hướng dẫn đời con nên hoàn hảo. Làm được 
điều này rất khó. Ma quỷ, thế gian, tiền bạc hằng theo bén 
gót chúng ta. Chúng can thiệp vào nội bộ của chúng ta, làm 
cho chúng ta mất hết phương hướng. Chúng ta luôn tín thác 
vào tình thương bao la của Thiên Chúa. Có thể trong các 
cháu nghe nói nhiều về điều này là. Khi các cháu chấp nhận 
tín thác vào Thiên Chúa, Thiên Chúa đồng hành với các 
cháu, các cháu chưa chấp nhận, Thiên Chúa chờ đợi. Thiên 
Chúa là yêu thương chứ không phải là luận phạt. 
 
Nhân tiện, ông chia sẻ với các cháu đôi điều về cuộc sống 
của chúng ta mà ông đã trải qua: Năm học tiểu học, có 3 
bạn trong xóm ra đi, vài năm sau, thêm mấy người vĩnh biệt 
cõi đời. Năm ông 60 tuổi, cả một xóm đông đúc chỉ còn có 
3 người cùng tuổi với ông, và bây giờ còn một mình ông. 
Nhiều đêm thưa chuyện cùng Chúa: “Lạy Chúa, cuộc đời 
con cũng lắm gian truân, bôn ba suôi ngược để mưu sinh, 
con đã gặp nhiều gian lao thử thách, nhưng con tin có Chúa 
luôn đồng hành, có Chúa luôn che chở, cho con có cuộc 
sống đến ngày hôm nay. Con xin Tạ Ơn Chúa đến muôn 
đời. 
 
Cuộc đời của chúng ta không đo bằng thời gian, không tính 
theo công trạng, vật chất, nhưng được tính theo chỉ số yêu 
thương. Thánh Saviô cuộc đời rất ngắn, nhưng chỉ số yêu 
thương rất cao. Thánh nữ Têrêsa 24 tuổi đời, hầu như đã đạt 
trọn vẹn yêu thương và còn nhiều các thánh khác cũng được 
như vậy. Tóm lại: Càng yêu thương nhiều, chúng ta càng 
trở nên giống Chúa hơn. 
 
Người ta thường nói: Sống lâu, sống khoẻ, sống có ích. Tìm 
đâu ra được điều đó. Theo ông, chỉ khi nào chúng ta đi theo 
đường lối Chúa, chúng ta mới đạt được không những điều 
trên mà còn được thêm. Sống trong sáng. Ông rất tiếc khi 
thấy có vài người tuổi đời đã thất thập mà có quan điểm 
sống lạ: Sống là để hưởng thụ. Sự hưởng thụ của họ là gì? 
Hằng ngày bên chiếu bạc, cờ tướng, vài ly bia rượu hoặc 
dán mắt trên truyền hình, trò chuyện châm biếm, tục tĩu. Xét 
về nghĩa đen, đó chỉ là hương vị đắng, tốn tiền, vô bổ. 
 
Theo ông nghĩ, hương vị cuộc sống là: Hằng ngày chúng ta 
đến nhà thờ để viếng Chúa, đến nhà bạn để thăm nhau, 
chúng ta còn chăm sóc những cảnh vật thiên nhiên đã được 
Chúa tạo dựng để vinh danh Ngài vì chúng ta đã được trao 
phó. Còn một điều nữa ông không thể không nói: Chúng ta 
phải tôn trọng sự thật, vì sự thật kiến tạo công bằng, mà 
công bằng là cán cân đạo đức. Tại sao lại phải gian dối? 
Gian dối để thụ lợi bất chính, gian dối nhỏ thu lợi nhỏ, gian 
dối lớn thu lợi lớn và cứ thế mà suy ra.  
 

Lạy Chúa, được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì 

nào có ích gì. Xin cho chúng con biết tôn trọng sự thật và 

công bằng vì: CHÚA LÀ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG 

CON.   

Tôma Đỗ Lộc Sơn 
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